
VECKA 47         NUMMER 43|24

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

”NATTENS SKUGGOR 
SAKTA VIKER”

Sånger vid kyrkoårets slut
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Välkommen till Skepplanda  
kyrkliga syförenings

FÖRSÄLJNING

Lördag 22 november kl 13.00

Skepplanda församlingshem

Auktion, tombola, lotteri,  
hembakat, äggost,

Handgjorda julkort mm
Kaffeservering

Hjälp oss hjälpa!
Vi tar gärna emot gåvor.

Hjärtligt välkomna!

försäljning
GUDSTJÄNST

lotteridragning

sön 23/11 kl 16
GLÄDJE
älvängen

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Församlingens  
musikskola inbjuder till 

konsert med fredagsmys
Starrkärrs Kyrka 

fredag 21 November 
kl.18.00

Elevkonsert

Välkommen!

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

”En tretvinnad tråd 
brister inte så lätt”

Med tanke på temat  
flyttar vi

TEMAGUDSTJÄNSTEN 
söndagen den 23 november

från Nols kyrka till

Vill du komma direkt till  
gudstjänsten så börjar den  

kl 1700. Men vill du åka  
gemensam buss avgår den från 

Nols kyrka redan 16.30.
Vi är tillbaka i Nol kl 18.30.

Välkomna!

Repslagarmuseet 
i Älvängen

Barnkörerna medverkar.

Rubriken är en liten 
förvrängning av Samuel 
Beckets berömda teaterpjäs 
från 1952 ”I väntan på 
Gotot”. Hela pjäsen handlar 
om två personer som väntar 
på en tredje person vid 
namn Gotot och hur de 
två väntande pratar med 
varandra om livet. Enligt 
Wikipedia visar oss Beckett 
med pjäsen ”livet och det 
ännu icke bestämda och 
avgjorda. I det obestämda 
ligger det hoppfulla och 
det som gör att människan 
förblir människa.”

Tittar vi i almanackan 
så här års har söndagarna 
namn som innehåller ordet 
”dom”, t ex söndagen före 
Domssöndagen. Det låter 
mörkt och kusligt. Är det 
något att se fram emot, 
domedagen?

Bibeln är alldeles klar 
över att jorden är ändlig - 
vilket modern vetenskap 
gärna bekräftar! Men medan 

vetenskapen hävdar att vi 
i själva verket väntar på 
att allt det vi menar vara 
vår trygghet kommer att 
uppslukas av kosmiska 
krafter, så hävdar bibeln 
att vi väntar på en person. 
Jesus talar om sig själv då 
han säger till dem som står 
och lyssnar på honom: ”Ty 
liksom blixten flammar till 
och lyser upp hela himlen 
från horisont till horisont, 
så skall Människosonen visa 
sig på sin dag.” En kristen 
människa väntar alltså inte 
på en slutlig katastrof utan 
på en person. Och det gör 
skillnad. Väldig skillnad.

På tal om horisont. 
Domssöndagen och dess 
tema vill också få oss att 
vidga vårt perspektiv, se 
bortom horisont, se längre 
än näsan räcker. Livet är 
inte det som ryms mellan 
den första lönen och första 
pensionen. Och ändå skall 
allt in just där: jobb, ungar, 

Facebook, försäkringar, 
båten, underhållning, resor, 
kultur, fortbildning, gym, 
koll på världsläget, koll på 
ekonomin, koll på partnern, 
koll på utseendet etc. Och 
inga störande moment som 
sjukdom, motgångar och 
elände tack! Och ju kortare 
tidsperspektiv vi har, desto 
trängre blir det just där 
jag befinner mig. Till slut 
brister det...

Nej, tacka vet jag att 
vänta på en person, varför 
inte en Vän. Och att se sitt 
liv i det riktigt, riktigt långa 
perspektivet. Då behöver 
inte allt rymmas i mitt nu. 
Jag behöver inte ens sakna 
något. Jag väntar ju på en 
vän! Eller som det hette i 
Wikipedia: I det obestämda 
ligger det hoppfulla och 
det som gör att människan 
förblir människa.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

I Alegården hade PRO 
Lödöse-Nygård möte 
tisdagen den 11 november. 
Det började med en timmes 
underhållning av två musi-
ker, Kent och Lennart. Det 
höjde stämningen i höst-
mörkret.

Efter det blev det kaffe 

med smörgås och lottdrag-
ning. Sedan var det dags för 
dagens dagordning, som 
bland annat innehöll nästa 
års budget och höjning av 
medlemsavgiften.

På övriga frågor kom det 
upp frågor om pensionä-
rernas fria resor där vi hela 

tiden får nej från kommu-
nen, men KPR-gruppen 
tar upp detta varje gång det 
är möte, så det är bara att 
hoppas att kommunen ger 
sig till slut, vilket skulle vara 
av stort värde.

Pia Ek

Vid PRO Ale Norras friskvårdsträff i 
Skepplanda fick vi se PRO-are som man-
nekänger för seniorkläder. Det var ett stort 
intresse för att se det nya inom seniormodet 
och efter visningen fanns även möjlighet 
att beställa eller köpa plagg som man fattat 
tycke för.

Mötet inleddes med ett kortare medlems-
möte för att ta ställning till fyra motioner 
som lämnats in av Kent Enlund till PRO:s 
kongress 2015. Motionerna tillstyrktes av 
mötet och vi kunde fortsätta med den mer 
lättsamma delen av programmet. Efter fika 
med en läcker fylld tunnbrödsrulle gick vi 
över till presentationen av nyheter inom 
seniormodet med PRO:s egna medlemmar 
som mannekänger.

Efter den mycket uppskattade visningen 
fanns det tillfälle att granska plaggen på lite 
närmare håll och även beställa eller köpa 
plagg som man var intresserad av.

Jouko Kangasoja

Vid kvartalsmötet den 12 
november i Medborgarhuset 
spelade Thorsten och Kent 
välkomnande, borden var 
vackert dukade i lila och vitt.  
Ordförande Willy Kölborg 
öppnade mötet och hälsade 
alla välkomna. Sekreterare 
Birgitta Andersson var 
redo med pennan. Till jus-
terare valdes Gittan Otter 
och Thor Eliasson.

Kassör Eva Carlsson 
redogjorde för föreningens 
ekonomi för det kvarva-
rande året. Budget och 
verksamhetsplan för 2015 
godkändes. Beslut togs att 
föreningens medlemsavgift 
för 2015 skall vara oföränd-
rad. 

Eva Carlsson informerade 
vidare att vårens pro-
gram kommer att delas ut 
omkring 9-10 januari samt 
att resorna för våren nu är 
planerade. Kent Carlsson 
informerade om vårens 
planerade cirklar.

Eva Grolander har varit 
på kurs och hade mycket att 
berätta om cykling, mycket 
tänkvärda saker för de 
som är ute i trafiken, både 
cyklister och bilister, inte att 
förglömma de som går. 

Medlemmarna gav också 
förslag på olika aktiviteter 
under våren. Medlemmarna 
informerades om den kom-
mande PROvetartävlingen 
i Medborgarhuset den 3 

december då vi möter PRO 
Skallsjö. Kom och heja fram 
vårt lag!

Föreningens julfest med 
julbord blir den 5 december, 
där Begonia Jazz Band kom-
mer att spela och vi får även 
besök av Ale Lucia.

Nu smakade det gott med 
kaffe och smörgås och till 
det härlig sång och musik av 
Thorsten och Kent.

Så var det dags för drag-
ning på lotteriet, som alltid 
är lika spännande. En eloge 
till Anna-Greta Nordvall 
som ordnar de fina vinsterna 
till lotteriet.

Eva Carlsson

BETRAKTELSE

Kvartalsmöte för PRO Ale Norra

PRO-möte i Alegården

PRO-are intog catwalken

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

I väntan på vadå?


